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1. osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2, Jezeli poszczególne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać .,nie dotvczv.,.3' osoba składająca oświadczenie obowiqzana jest okreś|ić przynaIeżność poszczególnych składników
majqtkowych, dochodów i zobowiqzań do majqtku odrębnego i majqtku objętego malżeńskq wspó|nościq
majqtkowq.

4. oświadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq,
5' oświadczenie majqtkowe obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte sq informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania składajqcego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'

po zapoznaniu się z
gospodarcze) przez
8 marca 1990 r.
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.*.,1..,.,..1 .... ..tl....r.,*..,..,....J.,oZ tego tytułu osiqgnqtem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 oo0 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, mqdeI i rok produkcji): .'...........
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X.
Zobowiqzania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, W tym zaciqgnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): .'..'
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Powyższe oświadczenie sktadam świadomy(a), iż na podstawie art' 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie niepraWdy

lilb zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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(miejscowość, data)

1 Niewtaściwe skreś|ić.

' Nie dotyczy dziata|ności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roś|innej i zwierzęcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego
, Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

(
pis)od

I

el

Itp

b


